
TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO DE RRT DERIVADO 

Após acessar sua área do profissional, clique na aba de preenchimento de RRT e clique em “Preencher Registro de Responsabilidade 
Técnica”.



Selecione o modelo COD010 – RRT DERIVADO. Faça o preenchimento deste RRT IDÊNTICO a ART do Crea. Lembramos que este 
modelo de RRT é única e exclusivamente para transcrição de uma ART do Crea, não cabendo demais alterações. Cada um dos campos 
deve ser preenchido com a informação correspondente da ART. O mesmo passará por análise do CAU para sua validação.



Colocar o item “Descrição” do RRT igual ao item “Resumo do Contrato” da ART.



Colocar a mesma quantidade de atividades, metragem quadrada e unidade de medida. Nesta primeira etapa foram transcritos os itens de 
“Projeto de Arquitetura”, “Projeto Paisagístico” e “Projeto Hidráulico”.



Nesta segunda etapa, foram inseridos os itens de “Projeto Estrutural”, “Projeto Elétrico” e “Execução de Obra”. Atente-se para as unidades 
de medida, conforme indicado por exemplo no projeto elétrico, que é inserido em “kVa” e não em “m²”. Lembramos também que o item  
“2.1.1 – Execução de Obra”, engloba todas as execuções relatadas nos itens “Execução e Projeto” da ART do CREA. Não deixe de  
preencher ou retire nenhuma atividade, lembramos que este RRT é apenas uma transcrição. Caso tenha necessidade de alterar algum  
item, entre em contato antes com o CAU/GO para solicitar informações de como proceder com a modificação.



Cadastre o Contratante, pessoa física ou jurídica, conforme registrado na ART. Este contratante deve possuir o mesmo cpf/cnpj, caso o  
mesmo não exista mais, entre em contato com o CAU/GO para solicitar maiores informações.



Na etapa do contrato, preste bastante atenção ao preencher cada um dos itens. No campo “Número do Contrato” (1), não existe um campo 
correspondente na ART, pode ser colocado qualquer número, porém, orientamos que se coloque o número da ART, para fazer vinculação.  
No campo “Celebrado em” (3) DEVE ser colocada a mesma data que consta no registro da ART, as outras duas datas são variáveis e 
ficam a cargo do profissional. Por fim, no item “Valor do Contrato” (2) DEVE ser colocado o valor da obra/serviço ou dos honorários,  
também ficando a cargo do profissional escolher qual.



O Endereço da obra/serviço deve ser o mesmo que consta no campo “Dados da Obra/serviço” da ART do Crea, e não o endereço do 
contratante.



Após preencher todos os itens, este modelo de RRT permite a inclusão de um arquivo. O arquivo a ser anexado é a ART do Crea a qual o  
profissional busca derivação. Clique em “+ Adicionar”, clique em “Escolher arquivo” e selecione o arquivo correspondente, no caso, a ART.



Após a inserção do arquivo, coloque a descrição que desejar, digite o código de verificação e clique no botão “Cadastrar”. Caso o código  
apareça como “inválido”, clique no botão cinza com 02 setas em círculo para atualizá-lo, conforme preenchimento do RRT Simples.



Após  o  “processamento”,  será  gerado  o  RRT no  sistema  do  profissional.  Este  já  é  o  RRT Derivado,  pode  ser  impresso  e  possui  
numeração, entretanto, para sua validação, é necessário que passe por análise do CAU/GO. Após esta análise, um e-mail será enviado  
para o profissional validando ou não o RRT. No caso de invalidação, a solicitação de correção será feita neste e-mail junto com o parecer  
do que deve ser corrigido.
Para maiores dúvidas, entre em contato com o CAU/GO pelo telefone 0xx62 3095.4655 ou pelo e-mail atendimento@caugo.org.br.


